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 PROJETO DE LEI Nº         /2020, de 

Dispõe sobre a obrigatoriedade para que todas as compras e 
contratações de serviços realizadas pelo Poder Executivo no 
combate a COVID-19 sejam informadas à Câmara de Vereadores 
de Passo Fundo.

Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município de Passo Fundo obrigado 
a informar à Câmara de Vereadores de Passo Fundo todas as compras e contratações de serviços 
realizadas, independente do seu valor, e que tenham como justificativa o estado de Calamidade 
Pública em razão da COVID-19  Coronavírus. 

Art. 2º As informações de que trata o artigo anterior deverão ser 
encaminhadas através de relatório, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após a finalização 
do processo de compra ou contratação do serviço, devendo conter o nome do fornecedor, produto 
adquirido e/ou serviço contratado e o valor correspondente. 

Parágrafo único  Além das informações constantes do relatório de que 
trata o caput deste artigo, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo poderá, a qualquer tempo, solicitar 
informações complementares e/ou documentação referentes a tais compras e contratações. 

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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MARCIO ASSIS PATUSSI
Líder da Bancada do PDT
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JUSTIFICATIVA:

O Poder Legislativo tem como uma das suas principais atribuições a fiscalização e o 
controle das ações do Poder Executivo. Desta forma, o presente projeto de lei apresenta mais 
uma ferramenta para tornar efetiva esta atribuição, especificamente para este período de 
Calamidade Pública provocada pela pandemia da COVID 19 (Coronavírus). Todos sabemos 
que este é um período de exceção e o Poder Público tem que responder com ações imediatas e 
urgentes para proteger a sociedade. A decretação de Calamidade Pública tem como um dos 
efeitos a dispensa dos demorados processos de licitação para compra de equipamentos e 
insumos e contratação de serviços para o combate à epidemia. E assim deve ser pois a demora 
neste momento pode representar perdas de vidas de cidadãos. Entretanto, apesar de autorizado 
a efetuar compras e contratações sem o processo normal de licitação, o gestor deve seguir os 
princípios da Administração Pública, em especial da moralidade, eficiência e 
PUBLICIDADE. 

Neste sentido, este projeto traz a obrigatoriedade ao Poder Executivo para que envie 
à Câmara de Vereadores algumas informações básicas sobre os processos de compra e 
contratação que poderão ser enviados sob forma de simples relatórios, com informações 
básicas. Afinal, em que pese a importância da fiscalização na aplicação dos recursos públicos, 
não queremos por outro lado criar uma sistemática que torne o processo demasiadamente 
trabalhoso compreendendo a necessidade atual de ter processos céleres e simplificados. Por 
isso a simplificação do processo e a singeleza das informações, deixando a possibilidade de 
requisitar mais informações a qualquer tempo e sobre informação específica. Essa é uma 
forma de acompanhar/fiscalizar de maneira mais imediata, caso contrário, somente nas 
auditorias internas ou externas, normalmente em periodicidade anual, se fariam as 
averiguações dos negócios realizados pelo Executivo, também, há casos, em que os órgãos de 
controle tomaram conhecimento através de denúncias via imprensa. 

Pelas razões acima expostas, de natureza política, econômica e de transparência 
solicitamos a aprovação deste Projeto de Lei.
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MARCIO ASSIS PATUSSI
Líder da Bancada do PDT
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